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FREDAGSBREV
”Kan du skimte udenfor at træerne står
Selvom alle blade forgår…”
Efterårsstorme krydser sine spor med regn og rusk.
Velkommen ombord. Det har været en uge med besøg i teater og biograf, afholdte skolehjemsamtaler,
fokus på nordisk sprog, studere lagene i Jordens atmosfære, udføre masseeksperimenter i naturfag, litterært indblik i Jesper Wung Sungs forfatterskab,
brobygning på Campus og forberedelser til Julebazar… Endnu en dejlig aktiv uge på SvanekeFri.
”Flyver gennem tid og sted
Passer på – jeg falder ned”

JULEBAZAR FREDAG S.26/11 KL.16 – 18.00

mange sammen. Hold afstand og prøv at undgå større
forsamlinger. Vi sætter håndsprit op ved boderne, hvor
vi anbefaler, I ser på udsalget og undgår berøringer, så
vidt det er muligt. Vi glæder os

JOACHIM STOPPER
Joachim, vores nye sproglærer på skolen, har desværre
meldt ud, at han af personlige grunde stopper med udgangen af december. Joachim har været rigtig glad for
at være på skolen, og vil komme til at savne alle. Vi er
alle sammen rigtig kede af, at vores samarbejde allerede slutter nu, hvor de gode relationerne er skabt. Vi
har været utrolig glade for at have Joachim på skolen,
og ønsker Joachim held og lykke fremover. Vi håber, vi
kan holde kontakten til et fremtidigt samarbejde. Joachims stilling som tysk og engelsklærer er nu slået op,
hvor vi håber på at finde en ny lærer, inden vi går på juleferie.

Traditionen tro, håber vi, at vi igen i år kan opføre bystykket, Julebazar i Svaneke, til glæde for alle børn og
voksne i og omkring byen. Juletræet tændes kl.16.00
på torvet og boderne byder sig til med spændende,
kreative og hyggelige scener breder sig og aktiverer vores sanser. En dag vi glæder os til hvert år. En dag hvor
Julens mange glæder begynder og nisserne igen er at
finde og opleve i byen.

CORONA – FØRSTE BØLGE

Eleverne fra 1.a har været nede i byen hos Susanne i
Købmandsgården, som er klassens samarbejdspartner
til dette års julebazar. Købmandsgården har sørget for,
at 1.a nu kan pakke te af fineste kvalitet til julebazaren.

BRK tilbyder fra næste uge test to gange ugentligt på
skolen, som vi opfordrer, I benytter.

Smittespredningen er nu lav på skolen, men pga. udviklingen af smittetrykket på Bornholm stiger, holder vi
fast i de tiltag, vi har sat i værk med opdelingen af klasserne i undervisningen samt i SFO og i klubben. Den
sidste hjemsendte klasse var tilbage på skolen igen tirsdag, og der er nu kun få hjemsendte smittede elever.

Den fælles morgensang vil ligeledes fortsat være aflyst.
Vi holder fast i Julebazaren, da vi er udenfor og over et
større areal end normalt. Vi spritter af, holder afstand
og passer på hinanden.

”Minderne de ta'r mig med
Prøver på at finde fred
I tidsrejsen”
Vi ønsker jer en rigtig god weekend
Venlige hilsner
Allan og Thomas

I forhold til at mindske smitterisikoen opfordrer vi til at
vise hensyn til hinanden på dagen, hvor vi vil være

